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Peter Parker e seus aliados Teresa Parker e J. Jonah
Jameson podem ter salvado o passado do esquema nefasto
do Consertador, mas eles voltam para um futuro que nunca
conheceram! Suas escapadas heroicas destruíram sua linha
do tempo original ou será que criaram o pesadelo de um
futuro alternativo? Um futuro onde uma ameaça ainda mais
letal do que o Consertador toma conta... E ainda: algumas
histórias escritas e ilustradas por Chip Zdarsky, nos contando
que, quando os cineastas nova-iorquinos decidiram
documentar o impacto do Homem-Aranha na cidade de Nova
York, eles não poderiam prever o que aconteceria com eles
mesmos em seguida.
Ao perseguir um vilão, Peter Parker, o Espetacular HomemAranha, vai parar em outra realidade muito parecida com a
sua, mas com pequenas e marcantes diferenças. Para a sua
surpresa, nesse mundo ele morreu! E o Homem-Aranha é o
jovem Miles Morales! Uma espetacular aventura, reunindo os
heróis aracnídeos do Universo Marvel e de Ultimate Marvel.
Juntos pela primeira vez, enfrentando vilões dos dois mundos
para salvar as duas realidades!
Nunca foi segredo para ninguém que J. Jonah Jameson
usasse o Clarim Diário para seus ataques ao HomemAranha; e, por mais que o Amigão da Vizinhança se esforce,
sempre será uma ameaça segundo a opinião pública. Mas as
coisas tomam novas proporções a partir do momento em que
a vida de Peter Parker vira de cabeça para baixo e pessoas
muito próximas sofrem as consequências. Enquanto
Manhattan é devastada por frequentes ataques, o Cabeça de
Teia tem de enfrentar a engenhosidade de robôs movidos
por um só intuito: acabar com sua vida. Como se
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nãobastasse, o sentido-aranha alerta que o aracnídeo não
pode confiar nem mesmo em Mary Jane e na adorável tia
May, e tudo aponta somente em uma direção: JJJ. A busca
por respostas pode custar a vida do herói, e vilões como
Electro estão dispostos a garantir isso!
"Um instigante, provocador - e essencial - Homem-Aranha." Nicola Yoon, autora #1 do New York Times.Miles Morales é
um adolescente como qualquer outro. Janta todos os
domingos com seus pais, diverte-se jogando videogame com
seu melhor amigo e tem uma queda pela linda e inteligente
Alicia. Conseguiu até uma bolsa de estudos na Brooklyn
Visions Academy.**Ah, e também é o Homem-Aranha...Mas,
ultimamente, o sentido aranha de Miles está lhe causando
problemas. Quando um mal-entendido faz com que ele seja
suspenso da escola, Miles começa a questionar seus
talentos. Enquanto tenta colocar sua vida escolar de volta
nos eixos, não consegue se livrar de pesadelos vívidos que
insistem em assombrá-lo - isso sem mencionar o zunido
incessante do seu sentido aranha a importuná-lo.Contudo,
quando sua bolsa de estudos é ameaçada, Miles descobre
uma trama desconcertante, algo que vai colocar os seus
amigos, o seu bairro e ele mesmo em risco.É hora de Miles
vestir o uniforme.Descubra neste romance inédito de Jason
Reynolds a releitura de um dos heróis mais queridos de
todos os tempos. Quando Miles Morales atirar suas teias,
você não conseguirá desgrudar deste livro!"Leitura
obrigatória para todos os fãs do Homem-Aranha." - Brian M.
Bendis, cocriador de Miles Morales."Este é o Aranha que
queremos e precisamos." - Margaret Stohl, autora do bestseller Viúva Negra: vermelho eterno.
Um guia exclusivo dos melhores filmes de super-heróis de
todos os tempos.
Collects Amazing Spider-Man (2017) #794-801, Annual #42.
Two of Spider-Man's greatest villains combine in the epic
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conclusion to Dan Slott's amazing, record-breaking run!
Norman Osborn has been scouring the globe for a cure to the
genetic tampering that prevents him from becoming the
Green Goblin - and at long last, he's about to find it! His new
weapon? The Carnage symbiote! When the Red Goblin
strikes, who lives?! Who dies?! And what scars will SpiderMan bear from here on out?! Experience one of the most
exciting stories in Spider-Man lore, culminating in a
cataclysmic finale that has Spider-Man facing his most
terrifying foe - ever! Plus: A long-awaited rematch with
Scorpio - and Dan Slott signs off with an emotional, heartfelt
final Spidey tale no fan will want to miss!
With the Mandarin wreaking havoc around the world, Tony
Stark must jump into action as Iron Man! But with a villain so
powerful, will he choose the right armor to handle the job?
Discover Tony's vast collection of armors as he and JARVIS
pick the best suit to battle the Mandarin!
Las narraciones transmedia, entendidas como relatos que
expanden el mundo narrativo a través de diversos
[auto]contenidos-plataformas-lenguajes y que apelan a una
audiencia activa, han pasado a constituir contenidos
habituales en la industria del entretenimiento. Si en un primer
momento el éxito de productos convencionales –películas,
series televisivas, etc.- llevó a la expansión de su mundo
narrativo, poco a poco se han ido desarrollando transmedia
nativos con diversas formas y estructuras. Igualmente se ha
producido un desplazamiento de su significado: de la ficción
a la no ficción, de la industria audiovisual a otros contextos
profesionales, etc. La multiplicación de contenidos
transmedia, y de análisis en torno este fenómeno, han
propiciado su expansión más allá de la industria del
entretenimiento, conquistando nuevos territorios. Pese a que
el exceso en el uso de esta etiqueta la ha vaciado de
significado, calificando como transmedia diversos productos
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que integran dos o más medios con una lógica
crossmediática, también ha suscitado la reflexión de la
academia desde ópticas tan diversas como el arte, el
periodismo, la historia o la educación, entre otras. En este
sentido el libro que tiene entre sus manos supone un ejemplo
del creciente interés de la academia por el fenómeno
transmedia, tanto desde el plano teórico como práctico, hasta
el punto de que su conceptualización se ha llevado a cabo
desde múltiples perspectivas y ha propiciado reflexiones en
torno a su posibilidad de aplicación a diferentes ramas del
conocimiento.
Como e quando Peter Parker construiu a armadura
Velocidade que vimos no jogo Marvel's Spider-Man?
Descubra aqui! Após os eventos que viraram sua vida de
cabeça para baixo, o Homem-Aranha continua a equilibrar
seus dois mundos enquanto tenta proteger Nova York de
supervilões como o Enxame. Já Mary Jane tem a
oportunidade que sempre quis na vida: trabalhar com o
lendário repórter Ben Urich! E, desta vez, nossos heróis terão
que encarar um... fantasma?! Será que se juntarem mais
uma vez para resolver um mistério fortalecerá o
relacionamento de Peter e MJ ou o condenará para sempre?
Fresh off the heels of his first adventure with the Avengers in
Marvel's Captain America: Civil War, Peter Parker is back in
action! With a mentor like Tony Stark - a.k.a. Iron Man - it
looks like Spider-Man's about to hit the big time. But New
York's newest villain has other plans. Go behind the scenes
in this new keepsake volume continuing Marvel's popular
ART OF THE MOVIE collection! Discover exclusive concept
art, production stills and commentary from cast and crew as
Marvel Studios and Sony team up to bring Spider-Man into
the ever-expanding Marvel Cinematic Universe!
Ao se estudar uma realidade através da Ciência da
Comunicação, dentre seus caminhos dialético, empíricoPage 4/17
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analítico, experimental e histórico, os elementos mais
dinâmicos são: a observação, a associação e a reflexão.
Assim, uma pesquisa que se apoie nestes três elementos,
tem as maiores chances de encontrar os resultados mais
vívidos e perenes desta Ciência. É este o caso deste livro
que os leitores têm agora em mãos. Este admirável trabalho
de Matheus Tagé Verissimo Ribeiro é esta obra de
percepção detalhista e fluida: “Isto não é só cinema. A
dinâmica de dispersão e convergência narrativa do Universo
Cinemático Marvel”. Obra esta que foi elaborada na junção,
do mais alto nível, de sensibilidades e habilidades para
refletir sobre como os realizadores estão lidando com a
realidade complexa que está a nossa volta e com a própria
realidade complexa narrativa de seus filmes.
A Guerra da Invasão da Dinastia Infinita da Crise Secreta
Porém Civil abalará o cerne do Universo Marvel e nada mais
será o mesmo! Cabe ao Homem-Aranha e ao Deadpool a
missão de salvar a pátria... isso se conseguirem voltar da
Zona Negativa a tempo! Mas quem é o novo, misterioso e
onipotente vilão que, de alguma maneira, conseguiu
restaurar a quarta parede? E se ele consegue impedir que o
Deadpool veja e fale com os leitores, o que mais ele é capaz
de fazer?! Prepare-se para uma batalha de proporções
épicas, porque o perigo se esconde no outro lado da página!
Não estamos brincando! Isso não é um sonho! Nada de
histórias imaginárias! Esta é a saga que pode dar fim a todas
as sagas!
Dreaming of a life in Paris while working at a small-town Iowa
gas station, Sheila stages her own kidnapping to run away
with an oddball who shares a superhero's name and who
begins to regard her as the character's girlfriend.
Collects Marvel's Spider-Man: City At War #1-6. Experience
the amazing adventures of MARVEL'S SPIDER-MAN!
Showered with worldwide acclaim, the blockbuster game has
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everyone's spider-sense buzzing! Now, relive the emotional
and shock-filled story that spins favorite characters, including
Mary Jane, Aunt May, Norman Osborn, Otto Octavius and
Miles Morales, into an all-new and unexpected web of drama,
spectacle and classic Spidey action in the Mighty Marvel
Manner! After years of seeing Wilson Fisk escape criminal
prosecution, the wisecracking web-slinger finally has the
opportunity to team with the NYPD to help arrest his
fearsome foe. But how will the mysterious Mister Negative's
ascent to power bring Peter Parker's civilian life and SpiderMan's superhuman world crashing together? Includes all-new
story moments never seen in the game - and bonus behindthe-scenes content!
BALANCE NAS TEIAS DO PASSADO DO HOMEMARANHA! Na esperança de obter algumas fotos de seu alter
ego aracnídeo em ação, Peter Parker sai em busca de
problemas – e os encontra na forma de uma placa de pedra
misteriosa e mítica cobiçada pelo Rei do Crime e pelos
facínoras da Maggia, o maior sindicato criminal da cidade. Na
mira dos vilões mais nefastos de Nova York, Peter também
entra em conflito com seus amigos – e com a polícia! Sua
namorada, Gwen Stacy, também não está muito feliz com
ele. E o passado volta para assombrá-lo quando o líder
supostamente morto da Maggia ressurge, ainda em busca do
objeto problemático. E mais: com tia May às portas da morte,
a sorte do velho Parker desapareceu para sempre? UM
ROMANCE BASEADO NO CLÁSSICO "STONE TABLET
SAGA", ADAPTADO E AMPLIADO PARA OS DIAS ATUAIS
O Aranha e o Deadpool vão formar uma parceria entre duas
eras! No presente, eles são atacados por uma horda de
cópias do Deadpool - já no futuro, Os Velhos Parker e Wilson
têm seus próprios problemas! Essas duas linhas do tempo
vão colidir, cortesia do Clonepool! Quem é ele? O que é ele?
E de onde ele veio?!
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You adored his introduction in Marvel's Captain America:
Civil War, you can't wait for his Hollywood Homecoming now really get to know the Spider-Man of the Marvel
Cinematic Universe in this prelude to his big-screen solo
adventure! By day, young Peter Parker attends high
school and lives with his Aunt May. By night, he fights
crime with wall-crawling powers and web-swinging tech and he's destined to one day have an amazing,
spectacular, sensational reputation as his
neighborhood's friendly hero! Join Marvel's Spider-Man
as he makes his first tentative web-swings towards a
blockbuster future! COLLECTING: SPIDER-MAN:
HOMECOMING PRELUDE 1-2; TBD
Uma análise crítica do longa-metragem de sucesso
Pantera Negra (Black Panther, 2018), Panther is The
new Black é uma obra acadêmica que busca responder
à questão: como, de fato, explicar o impacto social e
comercial da representatividade negra no seu contexto
mercadológico? Através de uma ampla pesquisa
bibliográfica, que inclui autores renomados e os
principais sites de cultura pop da atualidade, pôde-se
analisar tal impacto, assim como levantar a relevância
comercial do filme para a indústria cinematográfica,
compreender sua importância dentro de uma
perspectiva social e verificar a pertinência do uso da
cultura afro-americana em sua comunicação
reverberada no espaço digital. Projeto produzido por
Rodrigo Sérgio Ferreira de Paiva, consultor de marketing
e publicitário formado pela UNICAP – Universidade
Católica de Pernambuco.
O Cabeça de Teia luta contra um criminoso voador, o
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Abutre, que vem aterrorizando Nova York. Enquanto
isso, J. Jonah Jameson quer fotos para um artigo que
ele está publicando na revista "Agora", e Peter Parker
decide tirar fotos do vilão para vendê-las a J. Jonah
Jameson e ajudar sua tia May! Essas e outras aventuras
clássicas do herói aracnídeo estão aqui!
Collects Symbiote Spider-Man (2019A) #1-5. Back to
black! Everyone knows the infamous living costume
Spider-Man accidentally brought back from the Secret
Wars eventually became the wicked web-slinger known
as Venom — but what happened before Peter Parker
discovered the suit’s sinister symbiotic secret? Find out
in this dynamic tale from comics legends Peter David
and Greg Land! Set during the original “Alien Costume
Saga,” this all-new story pits the black-suited wallcrawler against that most mystifying of menaces:
Mysterio! Uncovering a shameful secret from the Black
Cat’s past, Mysterio may have found the blackmail
necessary to get close to Spider-Man’s remarkable new
suit — and in doing so will set Felicia down a path where
any misstep could result in her losing Peter forever! Is
this the beginning of the end for Spidey and the Cat?
Miguel O'Hara is finally back in his home era, the year
2099! But there's no time for nostalgia as Spider-Man
2099, Lady Spider, and the six-armed Spider-Man are on
the run for their lives from the dangerously ravenous
Inheritors! Spider-Man 2099 and Lady Spider, of the
steampunk 1800s, bring past and future science to bear
as they study Daemos, desperate for a clue to help battle
Morlun and his family. But can they make it back to the
rest of the spiders in time to turn the tide of the final
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battle? Who will survive the Spider-verse? Will Miguel
finally be able to return home for good? And what
happens when he finds that his future is now...imperfect?
Guest-starring that classic green-skinned future menace,
the Maestro! COLLECTING: Spider -Man 2099 6-12
Peter Parker, o Espetacular Homem-Aranha, está
prestes a dar um grande passo em sua vida: revelar sua
identidade para Mary Jane Watson, sua namorada de
longa data. No entanto, o relacionamento dos
pombinhos é posto à prova quando Peter descobre que
um velho amigo não era exatamente quem ele pensava.
Para piorar, uma terrível ameaça toma forma: Kraven, o
Caçador, que se autodenomina o maior caçador do
mundo. Após anos e anos de humilhantes derrotas,
Kraven, filho de aristocratas russos, lança sobre o
Homem-Aranha uma investida final. Ele jura destruir
Peter Parker. Para ele, no entanto, alvejar sua presa não
é o suficiente. Ele quer mesmo é tomar o lugar de seu
inimigo. Assim que ele estiver morto. Apresentado ao
leitor brasileiro com exclusividade pela Novo Século,
Homem-Aranha: A última caçada de Kraven é uma
incrível - e esperadíssima - adaptação do já clássico
conto de loucura e tragédia originalmente assinado por
J.M. Dematteis & Mike Zeck.
Kraven, o Caçador está de volta! E, dessa vez, disposto
a tudo para conseguir derrotar o Escalador de Paredes
mais querido do submundo do crime de uma vez por
todas! Disfarçado de Homem-Aranha, o vilão passa a
perseguir J. Jonah Jameson, até sujar a reputação do
nosso herói ao ponto em que ele não tem outra escolha
a não ser descobrir quem o está incriminando e, dessa
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forma, ser atraído a uma armadilha da qual não
conseguirá escapar!
Collects Ultimate Comics Spider-Man #1-2 and #5, and
Spider-Man (2016) #1-2. The Spider-Verse is full of
possibilities for Miles Morales! Get to know Miles — the
Spider-Man of two worlds — with these ultimately
marvelous adventures! In the wake of Peter Parker’s
death in the Ultimate Universe, brave young Miles steps
forward with his own incredible, arachnid-like abilities to
live up to the Spider-Man legacy! But how exactly does
he get his ultra-cool costume? Then, Miles’ life is turned
upside down when reality is rewritten, and he and his
loved ones are transplanted to the Marvel Universe! But
when the Avengers fall, can one teen hero stand in the
way of the demonic Blackheart?

Após o enorme sucesso do jogo Marvel's SpiderMan, o gamerverse chega aos quadrinhos! Reviva a
emocionante e surpreendente história que envolveu
diversos personagens clássicos, incluindo Mary
Jane, Tia May, Norman Osborn, Otto Octavius e
Miles Morales. Após anos vendo Wilson Fisk
escapar das garras da lei, o Homem-Aranha
finalmente teve a oportunidade de se juntar a uma
equipe do DPNY para ajudar a prender seu temível
adversário. Mas como a ascensão do misterioso Sr.
Negativo ao poder fará a vida civil de Peter e o
mundo do Aranha se chocarem?
Nessa edição, o Escalador de Paredes encara as
garras do Abutre, o terrível criminoso alado que se
transformou num dos seus piores adversários. Além
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disso, o herói encara Kraven, o Caçador, que busca
avidamente a honra de ser o primeiro a vencer o
Cabeça de Teia. Mas, como nem tudo são espinhos
na vida do Aranha, ele também vai ter que "lidar"
com as investidas de Gwen Stacy e Mary Jane!
Collects Edge of Spider-Verse #2, Spider-Gwen #1-5
(2015A), Spider-Gwen (2015B) #1-6. A spectacular
spider-powered hero for a new generation! On the
most tragic day of her life, Earth-65’s Gwen Stacy
was convinced the Lizard died in her arms along with
Peter Parker. Now a new reptilian rampage has left
her in doubt — not only about Peter’s life, but also
about his death! And Gwen’s troubles pile up as the
Osborns of her world make their debut, and she
finds herself on S.H.I.E.L.D.’s most wanted list.
Perhaps another Spider-Woman, Jessica Drew,
could share some lessons about power and
responsibility! Get to know Gwen, her policeman
father, George Stacy, and her BFFs and bandmates
— the incomparable Mary Janes! Plus: more Earth-65
twists on familiar faces including Frank Castle, Matt
Murdock and Captain America!
O livro Mundo Homem-Aranha é um documento em
língua portuguesa que reúne histórias e curiosidades
sobre a mais famosa criação de Stan Lee. Em 2012,
o publicitário e quadrinista Lincoln Nery lançou o
livro Batman a Trajetória para revelar tudo sobre o
Cavaleiro das Trevas, agora é a vez do maior herói
da Marvel Comics receber essa atenção nas
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comemorações do filme Homem-Aranha: De Volta
Ao Lar. Descubra todos os detalhes da história de
Peter Parker, seus amigos e inimigos, dos mais
famosos, aos mais desconhecidos. As versões
alternativas, todos os filmes, animações, seriados e
games já estrelados pelo herói em um único
documento! E ainda conheça do Homem-Aranha
brasileiro criado em 1910! E as histórias não
autorizadas pela Marvel no México e na Índia! Tudo
isso e muito mais em 229 páginas para deixar
qualquer marvete com um sorriso de ponta a ponta!
Compre o seu! * O livro possui um pequeno erro no
índice, lembre-se que se trata de um trabalho
totalmente independente, então podem ocorrer
alguns pequenos deslizes editoriais, mas nada que
atrapalhe seu entretenimento.
Em meio aos incríveis super-heróis que habitam o
Universo Marvel, sem dúvida o Homem-Aranha
ocupa um lugar de destaque! Nesta edição: o
Homem-Aranha confronta seu arqui-inimigo Duende
Verde! O embate com os Executores! O encontro
com Hulk! A aliança temporária com o Tocha
Humana! A inesperada revelação da identidade do
Duende! A estarrecedora morte de Gwen Stacy!
O perigo está no ar... literalmente! Quem é o
assassino se passando pelo finado Abutre? E Harry
Osborn, enlouquecido pela morte do pai e culpando
o Homem-Aranha se lança numa campanha
alucinada contra Peter Parker e seu alter ego! Nem
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mesmo os amigos e entes queridos de Peter
escaparão da fúria de Harry, e até seu lar não
escapará incólume. E enquanto o Homem-Aranha e
o Duende Verde se enfrentam nos céus, a vida da
tia May estará por um fio no hospital.
Carnage, the spawn of Venom, has assembled an
army of Spider-Man's criminally insane adversaries
to spread his message of hostility, chaos and
wholesale slaughter: Carrion, Demogoblin, Shriek
and the Spider-Man Doppelganger! Outmanned and
overpowered, the wall-crawler must recruit his own
band of super-beings to combat the rising tide of evil:
Black Cat, Cloak & Dagger, Firestar, Captain
America, Deathlok and ... Venom?! Spider-Man's
worst enemy becomes his uneasy ally in the battle to
halt Carnage's mad rampage. But when he finds
himself at odds with a number of his allies, who want
to finish Carnage and his cronies once and for all,
Spider-Man must decide whether to violate his
personal code of honor to rid the world of pure evil.
Can the web-slinger find an alternative before it's too
late? Either choice carries dire consequences!
Collects Amazing Spider-Man (1963) #378-380,
Spider-Man: Unlimited (1993) #1-2, Spectacular
Spider-Man (1976) #201-203, Web of Spider-Man
(1985) #101-103, Spider-Man (1990) #35-37.
Peter Parker has a lot to be hopeful about. The
Spider-Man is the beloved town hero; President
Franklin D. Roosevelt is in the White House; the
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spiraling economy is on its first steps toward
recovery; and with Norman Osborn out of the
picture, organized crime in New York has lost its
major player. But all is not well in 1934 America...
dark forces are at play in the world, and a power
vacuum in New York crime is quickly - and violently being filled! Now Spider-Man must contend with a
vicious new breed of killers, criminals, and maniacal
death-dealers, reimagined from some of the greatest
and deadliest foes of the Spider-Man! Collects
Spider-Man Noir: Eyes Without a Face #1-4.
Publicada originalmente em Amazing Spider-Man,
The (1963) n° 3/1963 - Marvel Comics Nosso herói
fica entediado por não ter um inimigo à altura. O que
ele não sabe é que um estranho cientista, que utiliza
poderosos tentáculos hidráulicos em experiências,
se voltou para o mal e vai usar seus braços como
arma contra ele. História adaptada para o filme
Homem-Aranha 2. Título original: "Spider-Man
versus Doctor Octopus".
The All-New X-Men meet the Indestructible Hulk and
the Superior Spider-Man! Doctor Octopus confronts
the time-desplaced young X-Men, but how is he
alive?! Ock's appearance gets the immediate
attention of the Superior Spider-Man (who we all
know is Doc Ock's mind in Spider-Man's body), and
Bruce Banner helps Spidey and the young X-Men
investigate the mysterious paradox - but before they
learn the truth, they're shocked by the return of the
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believed-dead Abomination! Who is in league with
these returned villains, and how can our heroes
defeat them? Collecting: All-New X-Men Special 1,
Indestructible Hulk Special 1, Superior Spider-Man
Team-Up Special 1, Wolverine: In the Flesh 1
Conheça a história de Stan Lee, o criador de
personagens inesquecíveis, como Homem-Aranha e
o Incrível Hulk Invencível é a biografia definitiva e
sem meias-verdades do icônico artista e
empreendedor que redefiniu a cultura pop, tarefa
que lhe cobrou um alto custo na vida pessoal. Stan
Lee foi editor-chefe da Marvel por três décadas,
onde lançou personagens inesquecíveis, como
Homem-Aranha, Thor, Pantera Negra, os X-Men, o
Incrível Hulk, Homem de Ferro... para citar apenas
alguns. Além disso, sua paixão e personalidade
extravagante salvaram mais de uma vez a indústria
dos quadrinhos da extinção. Contudo, a carreira de
Lee foi repleta de fracassos monumentais,
controvérsias e inimizades amargas. Lee jamais
separou sua vida pessoal da profissional e era
especialista em criar uma mitologia em torno de si
mesmo. Para traçar um retrato fiel do ser humano
por trás do personagem, Abraham Riesman, um dos
maiores jornalistas culturais da atualidade, realizou
mais de 150 entrevistas e investigou milhares de
páginas de arquivos particulares liberados pela
primeira vez. Em um texto empolgante, Riesman
relata os triunfos e os equívocos da vida de Stan
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Lee e como, com seu talento — e uma dose
generosa de loucura —, ele moldou o mundo pop
como o conhecemos.
O simbionte Venom vaga pelas ruas de Nova York
procurando por um novo hospedeiro! Em sua busca,
a criatura cruza com Lee Price, um homem com um
passado traumático e sem nada mais a perder,
tentando conseguir algum dinheiro como capanga. A
cidade poderá aguentar toda a violência e
destruição que essa terrível combinação pode
produzir?
Miles Morales será capturado, testado e observado
como um inseto num microscópio por um inimigo
desconhecido! O Homem-Aranha vai precisar de
ajuda para sair dessa... ainda bem que seu pai é um
ex-agente da SHIELD! E não há nenhum preço que
Jefferson Davis não pague para ter seu filho de
volta. Mas as decisões que essa dupla de pai e filho
tomará podem voltar para assombrá-la, pois um dos
algozes mais formidáveis que Miles já enfrentou
está prestes a retornar!
Miguel O'Hara is finally back in his home era, the
year 2099! But there's no time for nostalgia as
Spider-Man 2099, Lady Spider, and the six-armed
Spider-Man are on the run for their lives from the
dangerously ravenous Inheritors! Spider-Man 2099
and Lady Spider, of the steampunk 1800s, bring past
and future science to bear as they study Daemos,
desperate for a clue to help battle Morlun and his
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family. But can they make it back to the rest of the
spiders in time to turn the tide of the final battle?
Who will survive the Spider-verse? Will Miguel finally
be able to return home for good? And what happens
when he finds that his future is now...imperfect?
Guest-starring that classic green-skinned future
menace, the Maestro! Collecting Spider -Man 2099
(2014) #6-12.
Spider-Verse is over, but that doesn't mean Peter
Parker is safe. Someone (or something) has invaded
Parker Industries and is targeting its staff! But how?
Parker Industries' security can keep out any living
thing! Enter the Ghost! With this super-powered
saboteur, no secret is safe - no PEOPLE are safe,
either, for that matter. COLLECTING:ÿAmazing
Spider -Man 16-18, Amazing Spider -Man Annual
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